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چکیده
مقدمــه :کلرزنــی یــک روش رایــج و موفــق گندزدایــی آب در سراســر جهــان بهویــژه کشــورهای در حــال
توســعه اســت .ولــی ایــن فرآینــد میتوانــد باعــث ایجــاد ترکیبــات جانبــی مخاطرهآمیــز و بعضــاً ســرطانزا
همچــون تریهالومتانهــا شــود .لــذا ،ایــن مطالعــه بــا هــدف تعییــن ترکیبــات تریهالومتــان در تصفیهخانــه
آب عباسآبــاد شــهر همــدان در ســال  1394انجــام شــد.
روش کار :در ایــن مطالعــه توصیفی-مقطعــی پــس از جمـعآوری  81نمونــه آب از  3ایســتگاه منتخــب بــه روش
اســتاندارد و قرائــت برخــی پارامترهــای فیزیکــی و شــیمیایی در محــل ،نســبت بــه انجــام مراحــل آمادهســازی
نمونههــا در آزمایشــگاه و تعییــن غلظــت ترکیبــات تریهالومتــان در آنهــا توســط دســتگاه کروماتوگرافــی گازی
اقــدام شــد .همچنیــن پــردازش آمــاری دادههــا نیــز توســط نرمافــزار  SPSSانجــام یافــت.
یافتههــا :کمینــه میانگیــن غلظــت ترکیبــات برومــو دیکلرومتــان ،بروموفــرم ،دیبروموکلرومتــان و کلروفــرم
بــر حســب میکروگــرم در لیتــر بهترتیــب برابــر بــا  1/47 ± 0/42 ،1/47 ± 0/35 ،1/47 ± 0/57و 3/40 ± 0/70
و بــرای همــه ترکیبــات مربــوط بــه ایســتگاه  1بــود .از طرفــی بیشــینه میانگیــن غلظــت ایــن ترکیبــات نیــز بــر
حســب میکروگــرم در لیتــر بهترتیــب برابــر بــا  ،2/36 ± 1/10 ،1/90 ± 0/26بــرای  1/53 ± 0/55و ± 1/0
 7/53و بــرای همــه ترکیبــات مربــوط بــه ایســتگاه  3بــود .همچنیــن میانگیــن غلظــت ایــن ترکیبــات از رهنمــود
ســازمانهای ملــی اســتاندارد ایــران و  WHOکمتــر بــود.
نتیجــه گیــری :گرچــه میانگیــن غلظــت ترکیبــات تریهالومتــان در آب شــرب تصفیهخانــه عباسآبــاد
بیشتــر از حدمجــاز نبــود ،امــا بــا توجــه بــه ورود فاضــاب رســتورانها و باغــات در طــول مســیر بــه رودخانــه
عباسآبــاد ،پیشکلرزنــی آب در حوضچههــای اســتخر عباسآبــاد و از طرفــی زمــان مانــد بــاال و افزایــش ریــزش
شــاخ و بــرگ درختــان بهخصــوص در فصــل پاییــز در ســطح آب اســتخر ،احتمــال تشــکیل تریهالومتانهــا
در آب افزایــش مییابــد .از ای ـنرو نســبت بــه پایــش دورهای تریهالومتانهــا در خروجــی تصفیهخانــه توصیــه
میشــود.

مقدمه
امــروزه اهمیــت آب شــیرین کــه زندگــی زیســتمندان بــه آن
بســتگی دارد و تأثیــر بــه ســزای ایــن منبــع حیاتــی بــر نحــوه و
میــزان پیشــرفت جوامــع در زمینههــای صنعتــی و کشــاورزی بــر
هیــچ کــس پوشــیده نیســت و بــا توجــه بــه جمعیــت رو بــه افزایش
جهــان بهخصــوص در کشــورهایی ماننــد ایــران کــه بهدلیــل
اســتقرار در اقلیــم خشــک و نیمهخشــک بــا محدودیــت منابــع آب
مواجهانــد ،بررســی و کنتــرل کمیــت و کیفیــت و از طرفــی حفاظــت
و مدیریــت منابــع آب میتوانــد ایــن جوامــع را در رویارویــی بــا
بحــران آب کــه در آینــدهای نــه چنــدان دور گریبانگیــر بشــر
خواهــد شــد ،یــاری کنــد [ .]3-1ترکیبــات آلــی از جملــه ترکیبــات
زیــانآوری هســتند کــه در آبهــای ســطحی یافــت میشــوند ،و
ممکــن اســت منشــأ طبیعــی و یــا مصنوعــی داشــته باشــند [.]4
مــواد آلــی طبیعــی ( )Natural Organic Mattersمخلــوط

غیــر یکنواختــی از ترکیبــات آلــی اســت کــه از گیاهــان ،حیوانــات،
میکروارگانیســمهای زنــده و مــرده و مــواد زائــد تولیــدی آنهــا
مشــتق شــده و از تجزیــه ایــن منابــع وارد آب میشــود .از میــان
مــواد آلــی موجــود در آبهــای طبیعــی ،احتمــاالً مــواد هیومیــک
رنگــی کــه معمــوالً بهصــورت محلــول هســتند ســهم عمــدهای را
بــه خــود اختصــاص داده و عــاوه بــر ایجــاد رنــگ ،مــزه و بــو در
آب ،میتوانــد در اکسیداســیون و حــذف فلــزات ســنگین مداخلــه
نماینــد [ .]5گندزدایــی مهمتریــن و معمولتریــن فرآینــد تصفیــه
آب اســت کــه بــا هــدف حــذف باکتریهــا ،ویروسهــا و انگلهــا
انجــام مییابــد .در گندزدایــی آب آشــامیدنی ،عوامــل متعــدد
فیزیکــی و یــا شــیمیایی میتواننــد مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد
کــه هــر یــک دارای مزایــا و معایــب خــاص خــود هســتند .در
میــان گندزداهــای شــیمیایی ،کلــر سالهاســت کــه بــه دالیــل

کیانی و همکاران
اقتصــادی ،ســهولت کاربــرد و قــدرت تأثیــر بــاال بهواســطه توانایــی
حــذف کامــل مخاطــره بیماریهــای ناشــی از آب ،بهعنــوان
گزینــه منتخــب در بیشتــر تصفیهخانههــای آب جهــان از
جملــه ایــران ،مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .امــا در ســالهای
اخیــر بهعلــت مطــرح شــدن بحــث احتمــال تولیــد محصــوالت
جانبــی بهویــژه ترکیبــات تریهالومتــان از طریــق واکنــش
کلــر و مــواد آلــی طبیعــی همچــون اســیدهای ناشــی از فســاد
گیاهــان (اســید هیومیــک و اســیدفولیک) ،مــواد آلــی مترشــحه
از جلبکهــا و ســایر موجــودات آبزی و نیــز مــواد آلــی حاصــل
از فعالیتهــای انســانی ماننــد فاضالبهــای شــهری و صنعتــی،
زهآبهــای کشــاورزی و شــیرابه ناشــی از زبالههــا کــه بــه لحــاظ
وزن مولکولــی انــدک در مقایســه بــا بســیاری از امــاح و ترکیبــات
معدنــی موجــود در آب از طریــق روشهــای متــداول تصفیــه آب
آشــامیدنی حــذف نمیشــوند ،و در نهایــت عواقــب بهداشــتی
آن ،توجــه بیشــتری بــه نحــوه و میــزان مصــرف کلــر در فرآینــد
گندزدایــی آب معطــوف شــده اســت [ .]10-6تریهالومتانهــا
بهعنــوان یــک دســته بــزرگ از ترکیبــات جانبــی گندزدایــی آب
کــه تحــت تأثیــر غلظــت اتمهــای هالــوژن (کلــر و بــرم) ،مقادیــر
مــواد آلــی و بهویــژه کربــن آلــی ( )TOCموجــود در آب خــام،
 pHو دمــا تشــکیل میشــوند ،شــامل  10ترکیــب مختلــف بــوده
کــه مهمتریــن آنهــا کلروفــرم ( ،)CHCl3برومودیکلرومتــان
( ،)CHCl2Brدیبروموکلرومتــان ( )CHClBr2و بروموفــورم
( )CHBr3هســتند [.]11 ,7
اگرچــه غلظــت تریهالومتانهــا در آبهــای آشــامیدنی
گندزدایــی شــده بــا کلــر انــدک اســت ،ولــی بــا توجــه بــه
مخاطــرات و ســمیت بســیار بــاالی ایــن ترکیبــات از طرفــی و تماس
طوالنیمــدت و مســتمر افــراد در طــول عمــر خویــش بهواســطه
مصــرف آب آشــامیدنی تصفیــه شــده و تعــداد افــراد جمعیــت
در معــرض خطــر ،اهمیــت بررســی غلظــت تریهالومتانهــا را
نمایــان میســازد .نتایــج مطالعــات بســیاری مخاطرهآمیــز بــودن
و بیماریزایــی تریهالومتانهــا و از جملــه کلروفــرم بهویــژه از
طریــق جــذب پوســتی و تنفســی را بــه اثبــات رســانیده اســت .بــه
همیــن دلیــل آژانــس حفاظــت محیطزیســت آمریــکا ()USEPA
ایــن ترکیبــات را بهعنــوان یکــی از مهمتریــن آالیندههــای آب
آشــامیدنی مســبب ســرطان و بــا آثــار زیانبــار بــر سیســتم اعصــاب
معرفــی کــرده اســت [ .]7از جملــه مهمتریــن مخاطــرات ناشــی
از تریهالومتانهــا کــه پــس از انجــام مطالعــات اپیدمیولوژیــک
بــه اثبــات رســیده اســت ،میتــوان بــه ســرطان مثانــه و روده
بــزرگ ،اثــر بــر دســتگاه تناســلی و تــوان بــاروری ،زایمــان زودرس،
ســقط جنیــن ،تولیــد جنیــن مــرده ،وزن کــم نــوزاد ،تولــد نــوزاد
ناقــص ،آســیب بــه کبــد و کلیــه و اختــال در سیســتم گــردش

خــون و شــیمی خــون اشــاره کــرد [ .]16-11 ,7تاکنــون چندیــن
مطالعــه در زمینــه تعییــن غلظــت تریهالومتانهــا در منابــع
آب آشــامیدنی انجــام یافتــه اســت .نتایــج مطالعــه نوشــادی و
همــکاران ( )1391نشــان داد کــه میانگیــن غلظــت کلروفــرم در
شــبکه آب شــرب شــهر شــیراز برابــر بــا  39میکروگــرم در لیتــر
و کمتــر از حــد مجــاز اســت [ .]7جعفــری و همــکاران ()1387
بــا بررســی مقادیــر تریهالومتانهــا در منابــع آب شــرب شــهر
الهیجــان نتیجــه گرفتنــد کــه غلظــت ایــن ترکیبــات در خروجــی
واحــد کلرزنــی یعنــی ابتــدای شــبکه توزیــع آب شــرب شــهر
بیشتــر از رهنمــود  EPAاســت [ .]17نتایــج مطالعــه بابایــی و
همــکاران ( )1391نشــان داد کــه غلظــت ترکیبــات تریهالومتــان
در برخــی نمونههــای برداشــت شــده از شــبکه توزیــع آب شــرب
شــهر اهــواز از حــد مجــاز  EPAو  WHOبیشتــر بــود [.]18
بینــا و همــکاران ( )1391بیشــینه غلظــت کلروفــرم در شــبکه
توزیــع آب شــهر اصفهــان برابــر بــا  28میکروگــرم در لیتــر و کمتــر
از حــد مجــاز اعــام کردنــد [ .]19محمدیــان فضلــی و همــکاران
( )1393میانگیــن غلظــت تریهالومتانهــا در شــبکه آب
آشــامیدنی شــهر زنجــان طــی ســالهای  1391-92را کمتــر از
اســتانداردهای ملــی و بینالمللــی اعــام کردنــد [ .]20خــوردهدان
و همــکاران ( )1393در مطالع ـهای کــه بهمنظــور بررســی غلظــت
تریهالومتانهــا در آب شــرب شــهر بندرعبــاس انجــام یافــت،
میانگیــن غلظــت تریهالومتانهــا را کمتــر از رهنمــود مؤسســه
اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی ایــران اعــام کردنــد [.]21
یزدانبخــش و همــکاران ( )1393میانگیــن کل غلظــت کلروفــرم
در شــبکه توزیــع آب شــرب شــهر تهــران در ســال  1388را برابــر
بــا  36/5میکروگــرم در لیتــر و کمتــر از حــد مجــاز اعــام کردنــد
[ .]22نتایــج مطالعــه علیــدادی و همــکاران ( )1394بیانگــر آن
بــود کــه میانگیــن غلظــت کلروفــرم در شــبکه توزیــع آب شــرب
شــهر مشــهد برابــر بــا  3/5میکروگــرم در لیتــر و کمتــر از حــد
مجــاز اســت [ .]23تصفیهخانــه آب عباسآبــاد واجــد  10صافــی
تحــت فشــار و در مجمــوع بــا قابلیــت تصفیــه  250لیتــر آب در
ثانیــه در پاییندســت اســتخر عباسآبــاد شــهر همــدان واقــع
شــده اســت .آب رودخانــه گنجنامــه (عباسآبــاد) بــا عبــور از
رســتورانها و باغــات در طــول مســیر خــود بــه حوضچههــای
اســتخر عباسآبــاد منتقــل و پــس از پیــش کلرزنــی و تزریــق
مــاده منعقدکننــده  PACبــه تصفیهخانــه آب عباسآبــاد وارد
میشــود .آب پــس از عبــور از صافیهــا بهمنظــور گندزدایــی
نهایــی از نــوع کلرزنــی گازی وارد مخــزن ذخیــره میشــود .در
نهایــت آب گندزدایــی شــده بــه مخــزن لوناپــارک کــه اصلیتریــن
مخــزن آب شــهر همــدان اســت بهمنظــور مصــارف خانگــی منتقــل
میشــود .لــذا ،بــا توجــه بــه پیشکلرزنــی آب خــام در محــل
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حوضچههــای اســتخر عباسآبــاد ،زمــان مانــد بــاال و افزایــش
ریــزش شــاخ و بــرگ درختــان بهخصــوص در فصــل پاییــز در
ســطح آب اســتخرعباسآباد و از طرفــی ورود فاضــاب رســتورانها
و باغــات مجــاور بــه آن ،احتمــال تشــکیل تریهالومتانهــا در آب
بســیار افزایــش مییابــد .از ای ـنرو ،بــا توجــه بــه اینکــه در ایــام
کــم بــارش آب تصفیــه شــده در تصفیهخانــه آب عباسآبــاد نقــش
مهمــی در تأمیــن آب شــرب شــهر همــدان ایفــا میکنــد ،ایــن
مطالعــه بــا هــدف تعییــن غلظــت تریهالومتانهــا در خروجــی
ایــن تصفیهخانــه در فصــل پاییــز ســال  1394انجــام یافــت.
روش کار

در ایــن مطالعــه توصیفی-مقطعــی ،طــی فصــل پاییــز  1394بــا
اســتفاده از فرمــول تعییــن حجــم نمونــه کوکــران [ ،]24از ورودی
(ایســتگاه  )1و خروجــی (ایســتگاه  )2تصفیهخانــه آب عباسآبــاد
و از طرفــی خروجــی تصفیهخانــه قبــل از اتصــال بــه شــبکه توزیــع
آب شــرب شــهر همــدان (مخــزن لوناپــارک) (ایســتگاه  )3هــر مــاه
 3نمونــه آب بــا فواصــل  10روز در  3تکــرار توســط بطریهــای
شیشــهای  150میلیلیتــری تیــره اســتریل بــا دهانــه باریــک
مطابــق روش  501/2ارائــه شــده توســط  EPAو دســتورالعملهای
شــماره  8910و  11611ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران و از عمــق
 25ســانتیمتری ســطح آب برداشــت شــد (تعــداد کل نمونههــا 81
عــدد بــود) [ .]25 ,24پارامترهــای هدایــت الکتریکــی ،دمــا و pH
توســط دســتگاه مولتــی پارامتــر  HANNAمــدل ،5-HI9812
کــدورت توســط دســتگاه کدورتســنج قابــل حمــل  Hachمــدل
 210-Qو کلــر آزاد باقیمانــده نیــز توســط دســتگاه کلرســنج
فوتومتریــک قابــل حمــل  Milwaukee-Martiniمــدل MI411
در محــل اندازهگیــری شــد .تعییــن غلظــت کلروفــرم نیــز پــس

از آمادهســازی نمونههــا مطابــق روش  501ارائهشــده توســط
 EPAو روش منــدرج در کتــاب روشهــای اســتاندارد آزمایــش آب
و فاضــاب بــا دســتگاه کروماتوگرافــی گازی  Agilentبــا دتکتــور
جرمــی و مجهــز بــه آشکارســاز ربایــش الکتــرون ( )ECDمــدل
 6890انجــام یافــت [.]27 ,26
پــردازش آمــاری دادههــا بــا اســتفاده از نســخه  20نرمافــزار SPSS
انجــام یافــت .از آزمــون  Shapiro-Wilkبــرای بررســی نرمــال
بــودن دادههــا ،از آزمونهــای One- ،One Sample T Test
 way ANOVAو  Pearson’s Correlation Coefficientنیــز
بهترتیــب بــرای مقایســه میانگیــن غلظــت تریهالومتانهــا بــا
مقادیــر اســتاندارد ،مقایســه میانگیــن غلظــت تریهالومتانهــا
بیــن ایســتگاههای نمونهبــرداری و مقایســه همبســتگی بیــن
میانگیــن غلظــت تریهالومتانهــا در نمونههــا بــا پارامترهــای
هدایــت الکتریکــی ،pH ،کــدورت و کلــر آزاد باقیمانــده اســتفاده
شــد.
یافته ها
نتایــج قرائــت غلظــت تریهالومتانهــا ،پارامترهــای فیزیکــی
و شــیمیایی مرتبــط بــا ایــن ترکیبــات و رهنمــود ســازمانهای
ملــی و بینالمللــی بــرای حــد مجــاز ترکیبــات تــری هالومتــان
در منابــع آب آشــامیدنی بهترتیــب در تصویــر  1و جــداول  2و 3
ارائــه شــده اســت.
نتایــج منــدرج درتصویــر  1بیانگــر آن اســت کــه بیشــینه میانگیــن
غلظــت ترکیبــات تریهالومتــان بــر حســب میکروگــرم در لیتــر در
نمونههــای مــورد مطالعــه در همــه ایســتگاهها مربــوط بــه کلروفــرم
و بهترتیــب برابــر بــا  6/90 ± 0/95 ،3/40 ± 0/70و 7/53 ± 1/0
بــود.

تصویر  :1غلظت ترکیبات برومودیکلرومتان ،بروموفرم ،دیبروموکلرومتان وکلروفرم بر حسب میکروگرم در لیتر در تصفیهخانه آب عباسآباد
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کیانی و همکاران
جدول  :1مقادیر پارامترهای فیزیکی و شیمیایی* نمونههای آب به تفکیک ایستگاه
pH
کدورت
کلر آزاد باقیمانده (میلیگرم
ایستگاه و دوره
در لیتر)

نمونهبرداری

هدایت الکتریکی (میکرو زیمنس
بر سانتیمتر)

()NTU

دما (درجه
سانتیگراد)

1
1

7/95

0/14

29/30

159/20

8/40

2

7/69

0/12

5/50

158/40

7/10

3

7/72

0/04

1/36

139/60

5/20

2
1

7/99

1/61

4/11

157/70

9/10

2

7/59

1/53

0/55

159/30

7/70

3

7/55

0/29

0/44

140/20

5/80

3
1

7/96

1/54

6/04

160/50

9/80

2

7/64

1/45

0/58

158/80

8/70

3

7/73

0/24

0/47

139/90

6/60

*اعداد مربوط به میانگین  9نمونه میباشد.
جدول  :2رهنمود سازمانهای ملی و بینالمللی برای حد مجاز ترکیبات تری هالومتان در منابع آب آشامیدنی []30-28
غلظت مجاز ترکیب (میکروگرم در لیتر)

سازمان
برومودیکلرومتان

بروموفرم

دیبروموکلرومتان

کلروفرم

سازمان ملی استاندارد ایران
WHO

60

100

100

300

60

100

100

300

EPA

0

0

60

70

نتایــج آزمــون  Shapiro-Wilkبیانگــر آن بــود کــه بــا توجــه بــه
ســطح معنــیداری ( )Pبزرگتــر از  ،0/05دادههــای مربــوط بــه
غلظــت ترکیبــات برومودیکلرومتــان ،بروموفــرم ،دیبروموکلرومتــان
و کلروفــرم در نمونههــای آب از توزیــع نرمــال برخــوردار هســتند.
نتایــج آزمــون  One Sample T Testبیانگــر آن بــود کــه بــا
توجــه بــه ســطح معنــیداری ( )Pکوچکتــر از  ،0/05میانگیــن
غلظــت تریهالومتانهــا در همــه ایســتگاههای نمونهبــرداری
بــا رهنمودهــای ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران و  WHOاختــاف
معنــیدار آمــاری داشــته و کمتــر از اســتاندارد اســت .از طرفــی
نتایــج مقایســه میانگیــن غلظــت تریهالومتانهــا بــا رهنمــود
 EPAبیانگــر آن بــود کــه میانگیــن غلظــت تریهالومتانهــا
در همــه ایســتگاههای نمونهبــرداری بــا رهنمــود  EPAاختــاف
معنــیدار آمــاری دارد ( .)P > 0/05بدیــن صورتکــه میانگیــن
غلظــت برومودیکلرومتــان و بروموفــرم در همــه ایســتگاههای
نمونهبــرداری از حــد مجــاز بیشتــر و میانگیــن غلظــت

دیبروموکلرومتــان و کلروفــرم در همــه ایســتگاههای نمونهبــرداری
از حــد مجــاز کمتــر بــود .نتایــج آزمــون One-way ANOVA
بیانگــر آن بــود کــه بیــن ایســتگاههای نمونهبــرداری از نظــر
میانگیــن غلظــت ترکیبــات برومودیکلرومتــان ،بروموفــرم،
دیبروموکلرومتــان اختــاف معن ـیدار آمــاری وجــود نــدارد (0/05
<  .)Pدر صورتیکــه از نظــر میانگیــن غلظــت ترکیــب کلروفــرم
بیــن ایســتگاه  1بــا ایســتگاههای  2و  3اختــاف معن ـیدار آمــاری
وجــود دارد .ولــی بیــن ایســتگاههای  2و  3از ایــن حیــث اختــاف
معنــیدار آمــاری وجــود نــدارد .نتایــج بررســی همبســتگی بیــن
میانگیــن غلظــت تریهالومتانهــا بــا مقادیــر پارامترهــای فیزیکــی
و شــیمیایی مــورد مطالعــه بیانگــر آن بــود کــه بیــن میانگیــن
غلظــت کلروفــرم و بروموفــرم ،بیــن میانگیــن غلظــت کلروفــرم و
کلــر آزاد باقیمانــده ،بیــن دمــا و میانگیــن غلظــت کلروفــرم و بیــن
دمــا و میانگیــن غلظــت کلــر آزاد باقیمانــده بــا ضریــب همبســتگی
( )rبهترتیــب برابــر بــا  0/791 ،0/705 ،0/812و  0/768و ســطح
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معنـیداری ( )Pکوچکتــر از  ،0/05همبســتگی مثبــت وجــود دارد.
بحث
نتایــج مطالعــات بیانگــر آن اســت کــه مقادیــر مــواد آلــی ،دمــا،
زمــان تمــاس pH ،و غلظــت کلــر از مهمتریــن عوامــل مؤثــر در
تشــکیل تریهالومتانهــا در منابــع آب میباشــند [.]32 ,31 ,22
نتایــج قرائــت غلظــت باقیمانــده تریهالومتانهــا در تصفیهخانــه
آب عباسآبــاد نشــان داد کــه بیشــینه میانگیــن غلظــت همــه
تریهالومتانهــا مربــوط بــه ایســتگاه  3بــود .ایــن موضــوع را
میتــوان بــا زمــان تمــاس یــا زمــان مانــد آب و تشــکیل ترکیبــات
جانبــی ناشــی از کلرزنــی مرتبــط دانســت [ .]34 ,33 ,17در ســایر
مطالعــات نیــز ثابــت شــده اســت کــه بــا افزایــش مــدت تمــاس،
غلظــت  THMsدر آب گندزدایــی شــده افزایــش مییابــد .در
ایــن رابطــه ،جعفــری و همــکاران ( )1387نیــز بــا بررســی مقادیــر
تریهالومتانهــا در منابــع آب شــرب شــهر الهیجــان نتیجــه
گرفتنــد کــه بیشــینه میانگیــن غلظــت ایــن ترکیبــات مربــوط بــه
انتهــای شــبکه توزیــع آب شــرب شــهر اســت [ .]17یزدانبخــش
و همــکاران نیــز بــا بررســی مقادیــر تریهالومتانهــا در شــبکه
توزیــع آب شــرب شــهر تهــران عنــوان کردنــد کــه در خروجــی
تصفیهخانههــای مــورد مطالعــه در مقایســه بــا شــبکه توزیــع،
بهدلیــل زمــان تمــاس کــم ،همبســتگی بســیار ضعیفــی (= 0/259
 )rبیــن میانگیــن غلظــت کلــر آزاد باقیمانــده بــا میانگیــن غلظــت
کلروفــرم وجــود داشــت [ .]22از طرفــی در مطالعــه ایــوان تومبــاس
و همــکاران ( )1999مشــخص شــد کــه هــر چــه زمــان واکنــش بیــن
کلــر بــا ترکیبــات آلــی موجــود در آب بیشتــر باشــد تــوان تشــکیل
کلروفــرم در آب نیــز افزایــش خواهــد یافــت [.]35
بــا افزایــش دمــای آب ،ســرعت واکنشهــا و از جملــه مصــرف
کلــر در آب افزایــش مییابــد و همیــن امــر منجــر بــه افزایــش
تشــکیل محصــوالت جانبــی ناشــی از فرآینــد کلرزنــی از جملــه
تریهالومتانهــا میشــود [ .]40-36اثبــات شــده اســت کــه ارتبــاط
بیــن تشــکیل تریهالومتانهــا و درجــه حــرارت غیرخطــی اســت
و درجــه حــرارت بحرانــی بــرای تشــکیل ترکیبــات تریهالومتــان،
تقریبــاً  19درجــه ســانتیگراد اســت .بــا نزدیــک شــدن درجــه
حــرارت بــه دمــای بحرانــی ،مقــدار تشــکیل تریهالومتانهــا
افزایــش مییابــد [ .]31نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه بــا
کاهــش دمــای آب از مهرمــاه تــا آذرمــاه ،غلظــت تریهالومتانهــا
نیــز در نمونههــا کاهــش یافتــه اســت .ضمــن اینکــه نتایــج آزمــون
همبســتگی پیرســون نیــز همبســتگی مثبــت معنــیدار بیــن دمــا
و میانگیــن غلظــت کلروفــرم و کلــر آزاد باقیمانــده را بــه اثبــات
رســاند .نتایــج مطالعــه کونکــه و همــکاران ( )1986نیــز نشــان داد
کــه ســرعت تشــکیل کلروفــرم در دمــای  2درجــه ســانتیگراد
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معمــوالً  60تــا  %70کمتــر از دمــای  22درجــه ســانتیگراد
اســت [ .]40کاهــش غلظــت کلــر آزاد باقیمانــده در نمونههــای
آب بــا کاهــش دمــای آب و نزدیــک شــدن بــه فصــل ســرد ســال را
میتــوان بــا مقادیــر کمتــر کلــر مــورد نیــاز بــرای گندزدایــی آب در
فصــول ســرد ســال در مقایســه بــا فصــل تابســتان مرتبــط دانســت.
همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه بــا کاهــش بــار مــواد آلــی طبیعــی
ورودی بــه آب ،تشــکیل تریهالومتانهــا کاهــش مییابــد [،]41
کاهــش غلظــت تریهالومتانهــا در نمونههــای مــورد بررســی در
ایــن مطالعــه در طــی دوره نمونهبــرداری را میتــوان بــا کاهــش
بــار مــواد آلــی ورودی بــه آب اســتخر عباسآبــاد در اواخــر فصــل
پاییــز مرتبــط دانســت .در ســایر مطالعــات بــه اثبــات رســیده اســت
کــه غلظــت کلروفــرم در منابــع آب شــرب بــا غلظــت باقیمانــده
کلــر همبســتگی قــوی مثبــت دارد [ .]42 ,39بدیــن صورتکــه بــا
افــزودن کلــر بــه آب بــرای گندردایــی ،در  pHاســیدی بهواســطه
تشــکیل اســید هیپوکلــروس ( )HOClو در  pHقلیایــی بهواســطه
تشــکیل یونهــای هیپوکلریــت ( )-OClکلروفــرم تشــکیل میشــود
[ .]22بــا توجــه بــه اینکــه در ایــن مطالعــه  pHنمونههــای آب در
محــدوده  7/55تــا  7/99اندازهگیــری شــد .بنابرایــن ،بــا توجــه بــه
وجــود شــرایط مطلــوب بــرای تشــکیل اســید هیپوکلــروس ،کلروفــرم
در آب تولیــد شــده اســت .یزدانبخــش و همــکاران نیــز در مطالعــه
خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بــا توجــه بــه  pHاســیدی آب
و شــرایط مناســب بــرای تشــکیل  ،HOClبیــن غلظــت باقیمانــده
کلــر و غلظــت کلروفــرم در منابــع آب شــرب همبســتگی بســیار
قــوی مثبــت ( )r = 0/981وجــود داشــت [ .]22مطالعــه چــو و
همــکاران ( )2009نیــز ایــن موضــوع را تأییــد کــرد [.]43
 pHبهعنــوان یکــی از مهمتریــن پارامترهــای تأثیرگــذار بــر
تشــکیل کلروفــرم شــناخته اســت .زیــرا بــا افزایــش  pHغلظــت
یونهــای  OHدر محلــول افزایــش پیــدا کــرده و از طرفــی
میــزان انحــال اســیدهای هیومیــک کــه بهعنــوان پیشســازهای
تریهالومتانهــا و بهویــژه کلروفــرم محســوب میشــوند نیــز
افزایــش مییابــد و بنابرایــن امــکان تشــکیل محصــوالت جانبــی
گندزدایــی افزایــش پیــدا میکنــد [ .]22ثابــت شــده اســت کــه
ارتبــاط بیــن غلظــت تریهالومتانهــا و میــزان  pHغیرخطــی
اســت [ .]44از دیگــر عوامــل تأثیرگــذار بــر تــوان تشــکیل ترکیبــات
تریهالومتــان در آب آشــامیدنی ،غلظــت مــواد آلــی موجــود در
آب اســت .هرچــه غلظــت مادهآلــی موجــود در آب بیشتــر باشــد،
مقــدار کلــر بیشتــری بــرای گندزدایــی آب مــورد نیــاز خواهــد بــود
و همچنیــن غلظــت بیشتــری از مــواد آلــی بــرای انجــام واکنــش
بــا کلــر در دســترس خواهــد بــود .در نتیجــه واکنــش مــواد آلــی
بــا کلــر بــا شــدت بیشتــری صــورت میگیــرد و مقــدار تشــکیل
ترکیبــات تریهالومتــان در آب افزایــش مییابــد .بنابرایــن تــوان

کیانی و همکاران
تشــکیل ترکیبــات تریهالومتــان بــا غلظــت موادآلــی موجــود در
آب رابطــه مســتقیم دارد [ .]45نتایــج مطالعــه نوشــادی و همــکاران
( )1391بــر روی شــبکه آب شــرب شــیراز نشــان داد کــه بیشــینه
میانگیــن غلظــت تریهالومتانهــا مربــوط بــه ایســتگاههایی بــا
بــار بــاالی مــواد آلــی اســت [ .]7از طرفــی کــدروت آب بــا مقــدار
مــواد آلــی موجــود در آب رابطــه مســتقیم دارد .بهطوریکــه بــا
افزایــش کــدورت آب مقــدار مــواد آلــی موجــود در آن بیشتــر شــده
و مقــدار ترکیبــات تریهالومتــان نیــز افزایــش مییابــد .بنابرایــن
تشــکیل ترکیبــات تریهالومتــان بــا کــدورت آب بهصــورت
غیرخطــی میباشــد [ .]46از طرفــی بیــن هدایــت الکتریکــی آب
بــا تشــکیل تریهالومتانهــا هیــچ ارتباطــی وجــود نــدارد [.]34
نتایــج ایــن مطالعــه بیانگــر آن بــود کــه میانگیــن غلظــت
تریهالومتانهــا در همــه ایســتگاههای نمونهبــرداری از
رهنمودهــای ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران و  WHOکمتــر
اســت .نتایــج مطالعــه یزدانبخــش و همــکاران نیــز میانگیــن کل
غلظــت کلروفــرم در شــبکه توزیــع آب شــرب شــهر تهــران را کمتــر
از حــد مجــاز بــرآورد کــرد [ .]22عندلیــب و همــکاران ()1390
نیــز بــا بررســی غلظــت تریهالومتانهــا در آب شــرب یــزد نتیجــه
گرفتنــد کــه میانگیــن غلظــت ایــن ترکیبــات در نمونههــا بــا 12/26
میلیگــرم در لیتــر بســیار کمتــر از حــد مجــاز اســت [ .]47از
طرفــی نتایــج مقایســه میانگیــن غلظــت تریهالومتانهــا بــا
رهنمــود  EPAنشــان داد کــه میانگیــن غلظــت دیبروموکلرومتــان
و کلروفــرم در همــه ایســتگاههای نمونهبــرداری از حــد مجــاز
کمتــر اســت .در ایــن رابطــه ،نتایــج مطالعــه نوشــادی و همــکاران
( )1391نشــان داد کــه میانگیــن غلظــت کلروفــرم در شــبکه آب
شــرب شــهر شــیراز برابــر بــا  39میکروگــرم در لیتــر و کمتــر از
رهنمــود  EPAاســت [ .]7علیــدادی و همــکاران ( )1394نیــز پــس
از تعییــن غلظــت کلروفــرم در شــبکه توزیــع آب شــرب شــهر مشــهد
اعــام کردنــد کــه میانگیــن غلظــت ایــن ترکیــب بــا  3/5میکروگــرم
در لیتــر کمتــر از رهنمــود  EPAاســت [ .]23جعفــری و همــکاران
( )1387نیــز بــا بررســی مقادیــر تریهالومتانهــا در منابــع آب
شــرب شــهر الهیجــان نتیجــه گرفتنــد کــه غلظــت ایــن ترکیبــات

در خروجــی واحــد کلرزنــی یعنــی ابتــدای شــبکه توزیــع آب شــرب
شــهر بیشتــر از رهنمــود  EPAاســت [ ،]17کــه بــا نتایــج حاصــل
از ایــن پژوهــش کــه نشــان داد میانگیــن غلظــت برومودیکلرومتــان
و بروموفــرم در همــه ایســتگاههای نمونهبــرداری از رهنمــود EPA
بیشتــر بــود ،مطابقــت دارد.
نتیجه گیری
بــا اســتناد بــه نتایــج ایــن مطالعــه ،میانگیــن غلظــت ترکیبــات
تریهالومتــان در نمونههــا از رهنمــود ســازمانهای ملــی
اســتاندارد ایــران و بهداشــت جهانــی کمتــر بــود .از طرفــی
میانگیــن غلظــت کلروفــرم نیــز بهعنــوان ترکیــب اصلــی در بیــن
ترکیبــات تریهالومتــان از رهنمــود  EPAکمتــر بــود .بنابرایــن
اســتفاده از آب شــرب تصفیهخانــه عباسآبــاد بــه لحــاظ وجــود
ترکیبــات تریهالومتــان عواقــب مخاطرهآمیــز بهداشــتی بــرای
مصرفکننــدگان بــه همــراه نــدارد .امــا بــا توجــه بــه ورود فاضــاب
رســتورانها و باغــات در طــول مســیر بــه رودخانــه گنجنامــه،
پیشکلرزنــی آب در حوضچههــای اســتخر عباسآبــاد و از طرفــی
زمــان مانــد بــاال و افزایــش ریــزش شــاخ و بــرگ درختــان بهخصوص
در فصــل پاییــز در ســطح آب اســتخر عباسآبــاد ،احتمــال تشــکیل
تریهالومتانهــا در آب افزایــش مییابــد .از ایــنرو ضمــن توصیــه
بــه جایگزینــی فرآینــد پیــش اکسیداســیون همچــون ازناســیون
بهجــای پیــش کلرزنــی ،نســبت بــه پایــش دورهای تریهالومتانهــا
در خروجــی تصفیهخانــه و همچنیــن کنتــرل مــداوم و متوالــی
غلظــت مــواد آلــی کربــندار در ورودی تصفیهخانــه بهمنظــور
حفــظ ســامت مصرفکننــدگان تاکیــد میشــود.
سپاسگزاری
ایــن مقالــه برگرفتــه از پایاننامــه کارشناســی ارشــد محیــط زیســت
مصــوب دانشــگاه آزاد اســامی واحــد همــدان میباشــد .بدینوســیله
مراتــب تقدیــر و تشــکر خــود را از معاونــت پژوهــش و فنــاوری
دانــشگاه اعــام میداریــم .ضمن ـاً نتایــج ایــن مطالعــه بــا منافــع
نویســندگان در تضــاد نیســت.
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Abstract
Introduction: Chlorination is the most common and successful method for disinfection
of drinking water, especially in developing countries. However, due to the probability of
formation of disinfection by-products especially Trihalomethanes (THMs) that are known
as hazardous and usually carcinogenic compounds, this study was conducted to assess the
investigation of THMs in drinking water of Abbas Abad water treatment plant in 2015.
Methods: In this study, 81 water samples were gathered during autumn season of 2015.
Temperature, pH, Ec, turbidity, and residual chlorine were measured on site. After
samples preparation in the laboratory, THMs concentrations were determined using gas
chromatography. All statistical analyses were performed using the SPSS statistical package.
Results: The results showed that the minimum and maximum mean concentrations (µg/l)
for bromodichloromethane were 1.47 ± 0.57 and 1.90 ± 0.26, for bromoform were 1.47 ±
0.35 and 2.36 ± 1.10, for dibromochloromethane were 1.47 ± 0.42 and 1.53 ± 0.55, and
for chloroform were 3.40 ± 0.70 and 7.53 ± 1.00, and all compounds were determined
for stations 1 and 3, respectively. Also comparing the mean concentrations of assessed
THMs with ISIRI and World Health Organization (WHO) Maximum Permissible Limits
(MPL) showed significant differences (P < 0.05). Thus, the mean concentrations of all
Trihalomethanes compounds were significantly lower than the maximum permissible
limits.
Conclusion: Although the mean concentrations of THMs were lower than MPL, yet
due to discharge of restaurants and gardens’ wastewater into the Abbas Abad River, prechlorination process of water in Abbas Abad water treatment plant, high retention time
and increasing loss of foliage into the water, especially in autumn season, the formation of
Trihalomethanes compounds could increase. Therefore, periodic monitoring of THMs in
drinking water distribution network is recommended.

